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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa terletak pada potensi sumber daya manusia. 

Mengembangkan potensi sumber daya manusia tentunya dimulai dari usia 

dini. Anak usia dini merupakan generasi penerus yang memiliki potensi 

tumbuh dan berkembang secara optimal maka diperlukan pendidikan yang 

sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam keluarga pemberian stimulasi sejak 

usia dini menjadi hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk 

mengembangkan potensi anak.  

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (pasal 

1 butir 1). 

 

Hal ini menunjukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh 

pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya. Pengembangan potensi 

sangat baik dimulai sejak usia dini. Beberapa potensi yang perlu distimulasi 

meliputi kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan dan akhlak mulia. Usia dini merupakan masa yang paling tepat 

untuk mengasah potensi anak sehingga pendidikan anak usia dini menjadi 

penting. 
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Sujiono (2011:6) berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini 

merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan pada peletakkan dasar kearah pertumbuhan dan 

perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional 

(sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan 

keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dianut oleh anak usia dini. 

PAUD adalah pendidikan yang paling mendasar untuk membentuk 

pribadi anak yang dilakukan lahir sampai enam tahun untuk merangsang 

perkembangan kognitif, fisik motorik, bahasa, nilai agama moral, sosial 

emosi. Disamping itu PAUD mengembangkan multiple intelligence dan dari 

berbagai kecerdasan salah satunya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan 

kinestetik perlu dikembangkan sejak usia dini, karena pada usia dini anak  

lebih cepat menangkap stimulasi yang diberikan sehingga potensi anak dapat 

berkembang secara maksimal. 

Pentingnya merangsang kecerdasan kinestetik sejak usia dini 

mengharuskan pengasuh maupun pendidik mengetahui media yang tepat 

digunakan untuk merangsang kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik 

diharapkan dapat berkembang maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

anak. Namun pada kenyataannya kecerdasan kinestetik anak kelompok B di 

RA Anak Sholeh terlihat kurang terstimulasi karena media yang digunakan 

kurang bervariasi sehingga anak kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan. 
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Atas dasar tersebut peneliti ingin menstimulasi kecerdasan kinestetik  melalui 

media audio visual. 

Bermula dari latar belakang diatas, maka  peneliti mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Media Audio Visual terhadap Kecerdasan 

Kinestetik Anak Kelompok B RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar 

Tahun Ajaran 2013/2014”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan melalui 

media audio visual dapat menjadi inspirasi pendidik untuk menstimulasi 

kecerdasan kinestetik anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Apakah ada pengaruh media audio visual terhadap kecerdasan 

kinestetik anak kelompok B di RA Anak Sholeh Colomadu Karanganyar 

Tahun Ajaran 2013/2014 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

audio visual terhadap kecerdasan kinestetik anak kelompok B di RA Anak 

Sholeh Colomadu Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat bagi pendidikan anak usia dini, adapun manfaatnya 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah wawasan tentang media audio visual terhadap 

kecerdasan kinestetik anak. 

b. Untuk menambah referensi penulisan tugas akhir yang berhubungan 

dengan kecerdasan kinestetik anak dan sebagai bahan kajian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru.  

Dapat dijadikan salah satu solusi media dalam mengembangkan dan 

menstimulasi kecerdasan kinestetik anak. 

b. Bagi orang tua. 

Dapat dijadikan pengetahuan dalam menstimulasi kecerdasan kinestetik 

anak dirumah. 

c. Bagi anak.  

Dapat membantu meningkatkan kecerdasan kinestetik anak.  

 

 

 

 

 


